HET OCMW VAN ELSENE WERFT AAN
voor de RESIDENTIE « UREN VAN GELUK »
zijn rusthuis met 88 bedden :

Een VERPLEEGKUNDIGE (M/V)
Onmiddellijke aanwerving
activiteiten

 Als verpleegkundige staat u in voor de medische, psychologische en sociale opvolging van de bewoner;
 U neemt deel aan de uitwerking van het leefproject in de residentie;
 U werkt samen met een multidisciplinair team.
individuele vaardigheden






Verantwoordelijkheden nemen;
Zorgverlening toepassen binnen het RH;
De zorgverlening voortdurend verbeteren;
Autonoom kunnen werken en bekwaam zijn om in multidisciplinair teamverband te werken

profiel





		

Bachelordiploma verpleegkunde of gebrevetteerd verpleger/verpleegster;
Werkervaring van 3 jaar binnen het domein van de gerontologie;
Van onberispelijk gedrag zijn en beschikken over al zijn burgerlijke en politieke rechten;
Houder zijn van een taalbrevet (niveau 2 of 2+) voor de tweede taal, schriftelijk en mondeling, georganiseerd
door Selor (Selectiebureau van de federale overheid) of bereid zijn om dit te halen.

wij bieden u

Een voltijds contract van onbepaalde duur ; Weekendwerk (afwisselend); Premie voor onregelmatige
arbeidsprestaties; Tweetaligheidspremie; Met anciënniteit wordt rekening gehouden; Tegemoetkoming
van de werkgever in de kosten voor verplaatsingen met het openbaar vervoer (80%); Flexibel uurrooster;
Makkelijke bereikbaarheid: trein-tram-bus; Specifieke opleidingen in het vakgebied; 26 wettelijke vrije dagen
per jaar + 12 extralegale verlofdagen (vanaf de indiensttreding en naar rato van de prestaties); Toegang tot de
Gemeenschappelijke Sociale Dienst waaronder de vakantiedienst en verschillende premies; Voorkeurtarief in de
IRIS-ZUID ziekenhuizen; Werken in een dynamische omgeving met een sociaal doel die voortdurend evolueert.
Deelt u de waarden van de openbare dienst en wenst u mee te werken aan de realisatie van opdrachten
die het OCMW toegewezen kreeg?
Dien dan uw kandidatuur in!
Stuur uw cv + motivatiebrief + kopie van uw diploma via e-mail naar Mevrouw Sophie VAN STEENE,
Secretaris van het OCMW van Elsene op het adres rh@cpasxl.irisnet.be met vermelding van de referentie 049/2017.
Voor verdere informatie over de betrekking kunt u contact opnemen met mevrouw Deborah DEDEURWARDER,
Directrice van de Residentie Uren van Geluk, op het nummer 02/515.60.70
(deborah.dedeurwarder@ocmwel.irisnet.be).

